Information til
_________
Den Sikrede Institution Kompasset

Rygning foregår udenfor i de indrettede gårdområder. Når døren
bliver låst til natten og frem til næste morgen, er det tilladt at ryge på
værelset.
Penge på afdelingen Kompassets afdelinger er pengeløse. Det
betyder, at ingen må have kontanter på afdelingen. I stedet vil du få
en lommepengekonto og tøjpengekonto.
Kiosk Du har mulighed for at købe slik, chips, sodavand, cigaretter
samt toiletartikler i kiosken. Du skal udfylde og underskrive en
kioskseddel om morgenen. Det du har købt vil være klar til dig om
eftermiddagen.
Øvrige indkøb Hvis du har brug for nyt tøj, kan
personalet/kontaktpersonen hjælpe dig med indkøb. Ligesom de kan
hjælpe, hvis du har brug for varer, der ikke kan købes i kiosken.
Mobiltelefon og computer Mobiltelefon og computer er ikke tilladt
på Kompasset. I stedet vil du have mulighed for at vælge at se en
DVD til natten. Hvis du vælger at være med i denne ordning, vil der
hver uge blive trukket 40,- kr. fra lommepengekontoen
Rengøring af værelse og vask Èn gang om ugen skal du gøre
rent på dit værelse og vaske dit tøj. Der er vaskemaskine og
tørretumbler i bohuset. Personalet hjælper dig, hvis du har brug
for det.
Hvis du er tvivl om noget,
er du altid velkommen til at spørge personalet 

Kompasset er en sikret døgninstitution for unge i alderen15–18 år.
Det betyder, at du ikke kan forlade institutionen under opholdet. Vi
har 2 afdelinger med plads til 4 unge på hver.

Fritiden kan foregå med idræt, spil, kreativt værksted, Play
Station, tv og samvær med de andre unge og afdelingens
personale. Kompasset har en udendørs boldbane og en
sportsbygning, som vi bruger til idræt.

TV-stue og spillerum

Hverdagen Vi lægger vægt på, at du har en aktiv og indholdsrig
hverdag. Vi tilbyder skole- og værksteds-aktiviteter.
08.00
08.15
08.30
08.55

Døren låses op og personalet vil sige godmorgen
Bad, påklædning, tandbørstning mm.
Morgenmad med personalet
Du følges sammen med dagpædagogen og/eller
skole/værkstedpersonale til skole/værkstedet

09.00-12.00
12.00-13.00

Skole/Værksted
Frokost i bohus med personalet, efterfølgende er der
mulighed for afslapning eller mindre aktivitet i bohuset;
f.eks. spil, læse, høre musik, omklædning mm.

13.00

Du følges sammen med dagpædagogen og/eller
skole/værkstedpersonale til skole/værkstedet
Skole/værksted
Skole/værksted personale følger dig tilbage til Bohuset

13.00-14.55
14.55
15.00-16.00
16.00
16.00-18.00
18.00-19.00
19.00
19.30-22.00
22.15
22.30

Egentid på værelset - du har mulighed for at tage frugt,
kaffe og saft
Du kan handle i kiosk via bestillingsseddel.
Fritid. Mulighed for multibane/fitness/hal/boldgård.
Aftensmad
Du har mulighed for at vælge film til natten.
Aktiviteter, Mulighed for multibane/fitness/hal/boldgård, spil,
læse m.m.
Klargøring til nat. Tandbørstning mm.
Godnat. Lav aftale for vækning næste morgen. Filmen
tændes.
Dagsstruktur på Kompasset

Multibanen og kreativt værksted

Brev- og besøgskontrol Hvis du er anbragt med brev- og
besøgskontrol, betyder det, at det er bestemt, at du ikke må
kontakte nogen udenfor Kompasset pr. telefon eller brev.
Besøg Det er politiet eller kommunen, der skal give tilladelse til,
om du evt. må få besøg af dine forældre, andre pårørende eller
venner. De kan beslutte, at besøget skal være overvåget.
Besøg skal altid aftales med personalet i forvejen, og foregår i
besøgsrummet på afdelingen. Besøgstiderne er på hverdage
16:00 – 21:00 og på lørdage samt søndage og helligdage kl.
12:00 – 21:00.
Telefonisk kontakt Hvis du har tilladelse til at ringe, kan du i
hverdagen ringe mellem kl. 16:00 – 17:30 og kl. 18:30 – 21:45.
Du kan ringe i op til 15 minutter i hver ringe-tid. Lørdag,
søndag og helligdage er der ringetid mellem kl. 09:00 – 16:30 og
igen mellem kl. 18:30 – 21:30. Du kan ringe i op til 30 minutter
i hver ringe-tid.

